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खऩू ऩूली इुंग्रडभध्मे न्मुगेट जेर नालाची 
बमानक जागा शोती. कामदा तोडणाऱ्मा रोकाुंना मा 
तुरुं गात ठेलत अव.े न्मू गेटच्मा कैदमाुंना 
झोऩण्मावाठी ऩरुंग आणण अुंथरूण लगैये काशी 
नव्शतुं. जेव्शा ते आजायी ऩडत तेव्शा तमाुंच्मा औऴधे 
घ्मामची वोम नव.े आणण ते नेशभी बुकेरे अवत. 



 रोकाुंना न्मूगेटभधल्मा कैदमाुंची काशी ऩलाा नव्शती. 
काशी रोक तय शे वुद्धा म्शणत, “ते कैदी चाुंगरे अन्न 
आणण कऩडमाुंच ेशकदाय नाशीत.” ऩण काशी रोकाुंना तमा 
कैदमाुंच ेशार फघलत नवत.तमाुंना मा गोष्टीच ेवगळ्मात 
जास्त दुुःख शोत अवे की भुराुंना तमाुंच्मा आमाुंफयोफय 
तुरुं गात याशाले रागे. ऩण जमाुंना माफद्दर काऱजी लाटत 
शोती, तमाुंनी माफद्दर काशीच केरे नाशी.तमाुंनी तमाफाफत 
पक्त गप्ऩा भायल्मा आणण तक्रायी केल्मा. खऩूरोक रोकाुंनी 
एलढुंच म्शटरुं की, “आम्शाुंरा भाहशत नाशी, काम कयालुं ते?” 



 ळलेटी एका भहशरेने माफाफत काशी केरुं. ततचुं नाल शोतुं, 
एलरजाफेथ फ्राई.  एलरजाफेथ फ्राईने तुरुं गातीर बमानक श्स्थतत फद्दर 
ऐकरुं. तमाभुऱे ती दुुःखी झारी आणण ततरा यागशी आरा. ततरा 
लाटरुं की देल ततच्मा वाशय्माने कैदमाुंना भदत करू इश्च्ितो. 
ततरा शे शी भाहशत शोतुं की कोयडमा फाता भारून कोणतीशी 
वभस्मा वुटत नाशी. म्शणून ततने ठोव मोजना तमाय केरी. दवुऱ्मा 
हदलळी, एलरजाफेथने एका लभत्रारा आऩल्मा मोजनेफद्दर वाुंगगतरुं.  
“भरा भाहशत आशे की न्मूगेट जेरभध्मे भहशराुंना भदत कळी 
केरी जाऊ ळकते,” ती म्शणारी, “भी भहशरा कैदमाुंना बेटामरा 
जाईन.तमाुंच्मावाठी कऩड,े जेलण, काुंफऱे आणण औऴधे घेलून 
जाईन. भी फामफर वुद्धा घेलून जाईन आणण तमाुंना देलाच्मा 
प्रेभाफद्दर वाुंगेर. माफाफत तुझा काम वलचाय आशे?  एलरजाफेथ ने 
आऩल्मा लभत्रारा वलचायरुं.  (एलरजाफेथ फ्राई क्लेकय ऩुंथाची शोती) 
भग एलरजाफेथने वलचायरुं, “तुम्शी भाझ्माफयोफय जेर भध्मे मार 
का?” “भरा लाटतुं तुझुं डोकुं  बफघडरुं आशे?” एलरजाफेथची भैत्रीण 
म्शणारी, “तमा भहशरा म्शणजे जनालयुं आशेत, जय तू ततथुं गेरी 
तय तमा तुझ ेकेव ओढतीर, तुरा ओयफडतीर.” “भरा नाशी लाटत 
भाझ्मा फयोफय काशी लाईट घडरे अवुं. भी कैदमाुंना वाुंगेन भी 
तमाुंची भैत्रीण आशे,” एलरजाफेथ ने ळाुंततेने उततय हदरुं. “भी तमाुंना 
वलचायेन भी तमाुंना कळी भदत करू ळकते, भी उदमा ततथुं जाणाय 
आशे, तुरा मामचुं की नाशी शी तुझी भजी!” 



दवुऱ्मा हदलळी, एलरजाफेथ  फ्राईने गाडीत फवून न्मूगेट 

जेरकड े प्रस्थान केरे. कैदमाुंना आणण तमाुंच्मा भुराुंना 
देण्मावाठी दोन भोठ्मा टोऩल्मा बरून  वाभान ती घेलून 
गेरी शोती. भग ती जेर भधल्मा भहशराुंच्मा वलबागाऩमतं 
ऩामी चारत गेरी आणण ततथुं ऩोशचल्मालय ततने दाय 
लाजलरे. 



“तुम्शी कोण आशात आणण तुम्शाुंरा काम ऩाहशजे?  

जेर गाडाने वलचायरे. (इुंग्रड भध्मे गाडारा ‘टनाकी’ 
म्शणतात कायण ते कुरुऩात ककल्री कपयलतात.) 

“भी एलरजाफेथ फ्राई आशे," एलरजाफेथने  उततय  हदरे.  

“भी  भहशरा  कैदी आणण तमाुंच्मा गयीफ भुराुंना बेटामरा 
आरे आशे. भी भुराुंवाठी कऩड ेआणरे आशे. तमाचफयोफय 
जेलण, औऴधे आणण काुंफऱे वुद्धा आणरे आशे.”   

“तुम्शी जेर  भध्मे जालू ळकत नाशी”  गाडा  म्शणारा. 
“शे तनमभाुंच्मा वलरद्ध आशे. आणण तमाची काशी कायणुं वुद्धा 
आशेत. मा जेर भध्मे आगुंतुकाफयोफय बमानक प्रकाय घडरे 
आशेत. नाशी भी तुम्शाुंरा आत जाऊ देणाय नाशी. तुम्शी 
आणरेल्मा लस्तू भाझ्माकड ेदमा. भी नुंतय कैदमाुंना लाटेर.” 

“भी अश्जफात अवुं कयणाय नाशी,” एलरजाफेथ फ्राई 
तनवचमाने म्शणारी. “भी जेरच्मा कैदमाुंना बेटामरा आरे 
आशे आणण तमाुंना भी जरूय बेटेन. तुम्शाुंरा ते आलडो 
अथला न आलडो. कृऩमा भरा आत जाऊ दमा.” 



गाडाने आवचमााने बुलमा उुंचालून  एलरजाफेथकड े
फतघतरे. चाुंगरे कऩड ेघातरेल्मा भहशरा जेरच्मा जलऱ 
बटकत नवत. ऩण शी एक अजफ स्त्री आशे जी आत 
जाण्माचा शट्ट कयत शोती. “फयुं ठीक आशे,” ळलेटी गाडा 
म्शणारा. “भी तुम्शाुंरा आत जाऊ देईन ऩण 
तुभच्माफयोफय आत मेणाय नाशी. भी कधी एकटा आत 
जात नाशी, नेशभी भी कभीत कभी दोन गाडा फयोफय 
घेलून जातो. आता जाताुंना आम्शी वुयषेवाठी भोठी 
काठी फयोफय ठेलतो. जय तुम्शाुंरा कोणी त्राव हदरा 
तक्राय कयामची नाशी.” तमानुंतय गाडाने एका भोठ्मा 
ककल्रीने रोखुंडाचा भोठा दयलाजा उघडरा. एलरजाफेथ 

दयलाजमातून आत घुवरी, भागून गाडाने ऩयत 
दयलाजमारा कुरूऩ रालरुं.  



आत गेल्मालय एलरजाफेथने स्लतुःरा एका वुनवान, 
दगुधंीमुक्त खोरीत उबुं अवरेरुं ऩाहशरुं. तमाच्मा चायी फाजूरा 
एक बमानक आलाज ऐकू मेत शोता. ततथुं एक आजायी स्त्री 
यडत शोती आणण ओयडत शोती. भुरुं बुकेने ततरा बफरगरे शोते. 
एक कोऩऱ्मात काशी श्स्त्रमा खाण्माच्मा एका तुकडमावाठी आणण 
कऩडमाच्मा एका तुकडमावाठी बाुंडत शोतमा. “ते भाझ्मा भुराच े
काुंफऱे आशे, “एक भहशरा ओयडरी, “ते रगेच ऩयत कयत.”  

“तू ते घ्मामचा प्रमतन तय कय, भी तुझ ेडोऱे ओयफाडने!” 
 

"ज़या, इकड ेफघा, “एक भहशरा कैदी जोयात ओयडरी,  

“एक वभ्म स्त्री आऩल्मारा बेटामरा आरीई आशे. शा! शा! शा!"  
ती ओयडरी. तेव्शा दोन कैदमाुंनी एलरझाफेथची टोऩरी जोयात 
ओढरी. “तू इथुं काम कयत आशे?” एका भहशरा कैदीने यागाने 
वलचायरे. “आम्शाुंरा तुभच्मावायखे रोक आलडत नाशीत.” 

एलरझाफेथ  फ्राईरा काम कयालुं ते काशी वभजरे नाशी. आता 
ती थोडी घाफयरी, जय भहशराुंनी ततच्मालय शल्रा केरा तय काम 
शोईर?” 



अचानक, ततरा एका यडणाऱ्मा फाऱाचा आलाज ऐकू आरा. 
फाऱ नुंग शोतुं, तमाच्माजलऱ  कोणतेशी कऩड ेनव्शते. आणण ते 
थुंडीने काऩत शोते. एलरझाफेथरा यडणाये भुर फघून एलढी दमा 
आरी की ततची बीती गामफ झारी.  

एलरझाफेथने आऩरी टोऩरी खारी ठेलरी आणण ती यडणाऱ्मा 
भुराच्मा जलऱ गेरी. ततने शऱूच तमा भुरारा उचररे आणण 
तमाच्मा ऩाठीलय थोऩटरे. भग ततने आऩल्मा टोऩरीतून एक ळटा 
आणण चडडी काढरी आणण तमारा फाऱारा घातरी. भुराच ेयडणे 
रगेच फुंद झारे. भग जेर भध्मे एकदभ ळाुंतता ऩवयरी. आता 
ऩुढे काम शोणाय माची वगऱेजण लाट ऩाशू रागरे.  

“फहशणीनो," एलरझाफेथने फोरामरा वुरलात केरी. “भी 
एलरजाफेथ फ्राई आशे.  भरा तुभच्माफयोफय भैत्री कयामरा 
आलडरे.भी अवुं ऐकरुं की जेर भधरे आऩरे जीलन खऩू कठीण 
आशे. भरा तुम्शाुंरा भदत कयण्माची इच्िा आशे. भी अवुं ऐकरुं 
की तुभच्मा भुराुंकड ेऩुयेवे कऩड ेनाशी. म्शणून भी तमाुंच्मावाठी 
काशी कऩड ेआणरे आशेत. भी अवुं ऐकरुं की तुम्शाुंरा ऩोटबय 
अन्न लभऱत नाशी. म्शणून भी थोडुंवुं खामरा आणरुं आशे. 
तुम्शाुंरा अजून काम शलुं आशे? भी तुभच्मावाठी अजून काम करू 
ळकते?” 

एलरझाफेथच ेफोरणे ऐकून भहशरा आवचमाचककत झाल्मा. 
आजऩमतं तमाुंना कोणीशी वलचायरे नव्शते, तमाुंना काम ऩाहशजे ते?  



ळलेटी एक मलुती ऩढेु आरी, “आम्शाुंरा खामरा ऩाहशजे,” ती 
म्शणारी. “आणण आम्शाुंरा कऩड ेऩाहशजे. ऩण आभची वगळ्मात भोठी 
गयज म्शणजे आम्शाुंरा काशी उऩमकु्त काभ ऩाहशजे. आम्शी इथे इतके 
उफनू गेरो आशोत की हदलवबय आम्शी पक्त एक दवुऱ्माळी बाुंडतो 
आणण ओयडतो.” अजून एका भहशरेने आऩल्मा िोट्मा भरुीरा ऩढेु केरे, 
“भाझी िोटी भरुगी वात लऴााची आशे,” ती म्शणारी, “ततरा वाुंबाऱामरा 
कोणी नवल्माने ती भाझ्मा फयोफय मा वडक्मा जागेत याशाले रागत.े  
भरा बीती लाटत ेकी ती शी भाझ्मावायखी बफघडून जाईर. जय ती लळकू 
ळकरी तय? ऩण आभच्माकड ेकोणतीशी ऩसु्तके नाशीत. तमु्शी ऩसु्तके 
आणू ळकता का? 

“शो," एलरझाफेथ  फ्राई म्शणारी. “भाझ्मा रषात मेतुंम की तभुच्मा 
आणण भरुाुंच्मा बयऩयू गयजा आशेत. चरा आऩण वगऱेजण फवनू 
तमावलऴमी फोर ूमा.”  



एलरझाफेथ  आणण  भहशरा  कैदमाुंनी दऩुायबय गप्ऩा 
भायल्मा आणण एक मोजना फनलरी. ळलेटी  एलरझाफेथ 
म्शणारी, “आता भरा जामरा ऩाहशजे, ऩण जाण्माच्मा आधी 
भी तुम्शाुंरा फामफर भधरे काशी लाचनू दाखलते. “ईवलय 
आऩरा आश्रमदाता आशे आणण तोच आऩरी ळक्ती आशे,”  
एलरझाफेथने लाचरे, “वुंकटाच्मा लेऱी तोच नेशभी आऩल्मारा 
भदत कयामरा मेतो.” 

 वगळ्मा भहशरा कृतस शोतमा.माआधी तमाुंना कोणीशी 
फामफर लाचनू दाखलरे नव्शते. आता तमा फघू ळकत शोतमा 
की वुंकटाच्मा लेऱी ईवलय तमाुंना जरूय भदत कयेर. 
ईवलयानेच तय एलरझाफेथरा तमाच्माकड ेऩाठलरे नव्शते?  



घयी आल्मालय  एलरजाफेथ आऩल्मा भैबत्रणीकड ेगेरी. 
“आऩल्मारा ततथुं काम काम कयता मेईर?” ती म्शणारी. 
“आऩल्मारा जेर स्लच्ि कयण्मावाठी भहशराुंना भदत कयता मेईर. 
ततथुं खऩू घाण आशे. भुराुंवाठी एक ळाऱा वुर कयता मेईर. आणण  
आऩण तमा भहशराुंना लळलणकाभ लळकलू ळकू. आऩल्मारा खऩू 
लस्तूुंची गयज आशे – जवे की – झाडू-ऩोिा,फादल्मा, ऩुस्तके, कागद, 
ऩेश्न्वरी, कऩडा, दोये, वुमा, इतमादी. तुम्शी रोक मातीर काशी लस्तू 
घेलून न्मूगेटजलऱ भरा बेटू ळकार का? एलरजाफेथ च्मा भैबत्रणी 
ततरा भदत कयामरा तमाय झाल्मा. दवुऱ्मा हदलळी, जेव्शा  

एलरजाफेथ फ्राई आणण ततच्मा भैबत्रणी जेर भध्मे बेटल्मा. तेव्शा 
गाडाने लाद न घारता तमाुंना आत जाऊ हदरे, “देल तुभच ेबरुं 
कयो,” तो भहशराुंना म्शणारा. 
 



“शॅरो! मा आऩल्मा भैबत्रणी आशेत,  एलरजाफेथ फ्राई.  

ती आभची ऩयी आशे!” भहशरा कैदी बालूक शोत म्शणाल्मा.  

“तू काम आणरुं? तुझ्माफयोफय मा श्स्त्रमा कोण आशेत?” 

“मा भहशरा इथुं भदत कयण्मावाठी आल्मा 
आशेत,”एलरजाफेथ म्शणारी.“ तमा आऩल्मा भैबत्रणी आशेत. 
आम्शी वपाई कयण्मावाठी वाभान आणरुं आशे. आम्शी तुभच्मा 
भुराुंवाठी ळाऱा वुर कयण्मावाठी ऩुस्तके आणरी आएह्त.ऩण 
तमाुंना एका लळषकाची गयज बावेर. तुभच्माऩैकी कोणारा 
लरशता-लाचता मेतुं का?” “भरा मेतुं,” एक राजाऱू तरणी 
म्शणारी. “भी ळाऱेची लळक्षषका शोईन. अवुं केल्माभुऱे भी 
ऩाऩाच ेप्रामश्वचतत घेलू ळकेर.” “ठीक आशे!” एलरझाफेथ 
म्शणारी, “आऩण आजऩावून ळाऱा वुर करू मा.”  

 



 वगळ्माुंनी भदत केरी.काशी भहशरा वाफण आणण ऩाणी 
घेलून वापवपाई कयामरा गेल्मा.इतयजणीुंनी ळाऱेवाठी  

खचुी-टेफर आणण ऩुस्तकाुंची भाुंडणी माची व्मलस्था केरी. 
रलकयच भुरुं आऩआऩल्मा काभात व्मग्र झारे. आता जेरच्मा 
लबुंती आणण पयवमा इतक्मा बकाव लाटत नव्शतमा. 



“फघा" एलरजाफेथ म्शणारी. “आऩल्माजलऱ वुई, दोया 
आणण कऩडा वुद्धा आशे. आता तुम्शी लळलणकाभ लळकू 
ळकतात. आणण भग तुम्शी तुभच ेकऩड ेलळलू ळकतात. भी 
तुम्शी केरेल्मा लस्तू वलकण्मावाठी तुम्शाुंरा भदत कयेन. 
तमाभुऱे तुभच्माजलऱ तुम्शाुंरा शव्मा अवणाऱ्मा लस्तू 
घेण्मावाठी ऩैवे याशतीर.” शे वगऱुं फघून भहशरा 
उतवाहशत झाल्मा. जेर भधनू फाशेय ऩडल्मालय तमा 
आऩरी उऩश्जवलका करू ळकत शोतमा. भग तमाुंना चोयी 
कयण्माची गयज याशणाय नाशी. 



एलरजाफेथ फ्राई  आणण ततच्मा भैबत्रणी योज जेर 
भध्मे जात आणण भहशरा कैदमाुंफयोफय फयाच काऱ 
घारलत. कैदी वुुंदय दरुई आणण भुराुंच ेकऩड ेआणण 
फ्रॉक लळलामर लळकल्मा. एलरजाफेथने तमाुंच्मा लस्तू 
वलकल्मा. ततने ते ऩैवे कैदमाुंना हदरे. योज एलरजाफेथ 

फामफर भधनू योज तमाुंना काशी लाचनू दाखलत अवे. 
कैदमाुंना फामफर भधल्मा गोष्टी ऐकणे आलडत शोते. 
तमा लळकल्मा की देल खयुंच तमाुंच्मालय खऩू प्रेभ 
कयतो. तमाुंनी देलाच्मा भागााने चारण्माची लळकलण 
ऩण घेतरी. एलरजाफेथ फ्राई  जे काशी कयत शोती 
तमाची फातभी ऩूणा इुंग्रडबय ऩवयरी.रलकयच खऩू 
भशतलाच ेरोक एलरजाफेथरा ततच्मा मळाच ेयशस्म 
वलचारू रागरे. तमा रोकाुंना  कैदमाुंना भदत कयामची 
शोती. एलरजाफेथ फ्राई  म्शणारी, “भाझुं यशस्म वयऱ 
आशे,भी कैदमाुंना वाुंगते की देलाच ेतमाुंच्मालय प्रेभ 
आशे. तमाुंना काम ऩाहशजे शे भी तमाुंना वलचायते.” 



एललजाबेथ कुरनई फ्राई (१७९०-१८४५), एक गुंबीय  धालभाक, आणण 
दृढ तनवचमी भहशरा शोती. ती आऩल्मा काऱात एक चभतकारयक 
वभाज वधुायक शोती. आजच्मा काऱात ततरा खूऩ प्रबालळारी भानरे 
जात.े तमाुंनी ऩणूा इुंग्रडभध्मे जेरभध्मे वधुायणा राग ूकेल्मा. तमाुंनी  
वुंवदे वभोय व्मश्क्तगतयीतमा ऩयुाला हदरा आणण जेर वधुायणा 
कामदा ऩारयत शोण्मावाठी आणण राग ूशोण्मावाठी काभ केरे. भोठ्मा 
प्रभाणालय जेर वधुायण्माचे काभ कयत अवताुंना देणखर एलरजाफेथ 

फ्राईने  व्मश्क्तगत रूऩाने कैदमाुंना आणण तमाुंच्मा वभस्माुं जाणून 
घेणे तमाुंनी वोडरे नाशी.तमा तमाुंना बेटामरा जात याहशरी. तमाुंचे 
जेलण आणण इतय गयजाुंचा प्रफुंध कयत शोतमा. तमाुंना नतैतक आणण  

आध्माश्तभक  ळाुंतता देत याहशल्मा आणण फाशेय आल्मानुंतय तमाुंनी 
जीलनात यव घ्माला म्शणून तमाुंना वतत बेटत शोतमा. पाळीच्मा 
आधरी ऩणूा यात्र तमा कैदमाुंफयोफय याशत अवत. जयी एलरजाफेथ फ्राई 

माुंना भखु्मतुः जेर वधुायण्माच्मा काभावाठी ओऱखरे जात अवरे 
तय तमाुंनी तमाुंच्मा जीलनात अनेक काभुं केरी. एलरजाफेथ, क्लेकय 

म्शणून भोठ्मा झाल्मा शोतमा. ऩण तमाुंच्मा ऩरयलायाने  क्लेकय  
धभााच्मा तनमभाुंचे कडक ऩारन केरे नाशी. तमाुंनी व्मलशायी जगारा 
भान्मता हदरी. वतयाव्मा लऴी, एलरजाफेथचे एक धालभाक म्शणून 
रऩाुंतय झारे आणण आऩल्मा जीलनाचे वाथाक कयण्माची ळऩथ 
तमाुंनी घेतरी.  

तमाुंनी लडडराुंकडून लभऱारेल्मा वुंऩततीभधून गालच्मा गयीफ 
भरुाुंवाठी ळाऱा वरु केरी. तमाुंनी ळजेायचे आजायी आणण गयीफ 
रोकाुंची वेला केरी आणण तमाुंचे ऩारनऩोऴण केरे. 

जेव्शा जोवेप फ्राई माुंनी प्रथभ एलरजाफेथच्मा वभोय रग्न 
कयण्माचा प्रस्ताल ठेलरा तवे्शा ततने नकाय हदरा कायण ततच्मा 
जीलनाचे ध्मेम ध्रभाथा काभ कयणे शेच शोत.े  जोवेपने लचन हदरे 
की रग्नानुंतय एलरजाफेथच्मा ईवलय-प्रदतत,  वेला कामाात त े
शस्तषेऩ कयणाय नाशी. नुंतयच्मा काऱात जोवेप ने जेर वधुाय 

कामाात एलरजाफेथरा भदत केरी. 

एलरजाफेथ आणण  जोवेप  फ्राई माुंना फाया भरुुं शोती. ऩण 
आऩल्मा एलढ्मा भोठा ऩरयलाय अवनूशी एलरजाफेथ ने आऩरा लेऱ, 
धन आणण  ऊजाा  माुंचे दान कयण्मात कुचयाई केरी नाशी. ततने 
कभीत-कभी दोन ळाऱाुंची स्थाऩना केरी, आजायी रोकाुंची वेला 
केरी. क्लेकय चचा भध्मे एक भुंत्री  झारी. आणण पाळीची लळषा यद्द 
व्शाली म्शणून वतत प्रमतन केरे. आणण तमाचफयोफय इुंग्रड भध्मे 
भोपत (वालाजतनक) ळाऱाुंची वरुलात केरी. 

एलरजाफेथ फ्राईने  खयुंच मेळचू्मा लळकलण अलरुंफरी. ततने 
बकेुल्माुंना खामरा हदरुं, आजायी कैदमाुंचे वाुंतलन केरे. 

समाप्त  


